
Apresentação

A “Sistematização da experiência do Centro de Convergência” é um processo de 
investigação, multidisciplinar e com uma forte componente de participação, que tem por 
foco central o projecto Centro de Convergência. Criado em 2005, o Centro de Convergência 
(www.centrodeconvergencia.org) tem funcionado como espaço de experimentação de ideias 
e metodologias inovadoras, junto da comunidade rural da Aldeia das Amoreiras (concelho 
de Odemira), no sentido de um desenvolvimento comunitário sustentável e resiliente.

A “Sistematização da experiência do 
Centro de Convergência” surge como 
resposta à crescente atenção que é 
dada ao Centro de Convergência por 
diversos indivíduos e entidades, por 
grupos de investigação e pelos média, 
em particular como iniciativa exemplar 
no contexto do movimento internacional da Transição (www.transitionnetwork.org)1 . 
Coordenada por um dos membros fundadores do projecto, a sistematização permite a 
reflexão e a aprendizagem resultante da evolução do projecto no tempo, abrindo portas para 
uma renovada continuação do mesmo. 

O processo “Sistematização do Centro de Convergência” iniciou-se em Maio de 2013, 
envolvendo todas e todos os colaboradores do projecto ao longo do tempo, tal como 
entidades parceiras da região e 

1 Este movimento ganhou o primeiro prémio EESC Civil Society Prize 2012 (European Economic and Social Committee) e 
mereceu no Teatro Maria Matos o ciclo de conferências TRANSIÇÃO Lectures about transition, de Março a Julho 2013.



habitantes da Aldeia das Amoreiras. O processo tem o apoio contínuo do projecto de 
investigação BASE Bottom-up climate adaptation strategies towards a sustainable Europe 
(www.base-adaptation.eu), sendo o Centro de Convergência um dos casos de estudo. 
Recorre a diversas metodologias de participação, nomeadamente participação pela arte. O 
resultado final será uma publicação que seja em si mesma um objecto artístico – assim, a 
análise da experiência do Centro de Convergência será apresentada de forma gráfica, 
estimulando a leitura e permitindo a compreensão dos resultados além das palavras.

A sistematização pretende ser um projecto útil e enriquecedor para todas aquelas e aqueles 
que seguem o trabalho do Centro de Convergência com interesse e como inspiração, 
considerando os seguintes grupos-alvo: as e os colaboradores do Centro ao longo dos anos; 
as e os habitantes da Aldeia das Amoreiras; as entidades e os parceiros locais do concelho 
de Odemira e da freguesia de São Martinho das Amoreiras em particular; as pessoas e as 
iniciativas comprometidas com o movimento da Transição a nível nacional; as e os 
observadores e acompanhantes do Centro de Convergência (inscritos na mailing list do 
mesmo); as e os coordenadores e participantes em projectos de investigação científica que 
incluem a experiência da Aldeia das Amoreiras: BASE (SIM-CCIAM Universidade de Lisboa), 
COMPOLIS (CECS Universidade do Minho), entre outras. 

Enquanto experiência artística, na utilização de metodologias visuais enquanto meio de 
investigação científica e apresentação de resultados da mesma, a “Sistematização da 
experiência do Centro de Convergência” propõe-se abrir espaço para uma mais estreita 
colaboração entre o meio artístico e científico e ampliar oportunidades para futuros 
projectos.

Equipa de coordenação

Coordenação geral: Sara Serrão
Investigação científica, projecto BASE: Inês Campos
Investigação artística e preparação dos resultados gráficos: Sara Serrão

Calendarização

FASE 1 | PREPARAÇÃO

Maio a Julho 2013
Sessões de participação

Sessão de participação #1: Introdução à reflexão sobre o papel do Centro de Convergência e 
da Aldeia das Amoreiras no contexto global
Sessão de participação #2: Linha do Tempo
Sessão de participação #3: Estrutura e metodologia da sistematização

FASE 2 | DEFINIÇÃO DOS OBJECTIVOS DE ANÁLISE

Julho a Setembro 2013



Levantamento de questões acerca da experiência do Centro de Convergência colocadas 
pelos diferentes grupos-alvo.

Transformação das questões em objectivos de análise. Inquéritos BASE aos colaborador@s do 
Centro de Convergência e parceiros locais. Proposição e preparação das metodologias a 
serem empregues na residência de reflexão.

Sessão de participação #4: Apresentação e discussão dos objectivos de análise

FASE 3 | RESIDÊNCIA DE REFLEXÃO

Novembro 2013
Sessão de participação #5: Residência de 4 dias na Aldeia das Amoreiras, com a 
participação das e dos colaboradores do Centro de Convergência ao longo do tempo. O 
programa e metodologias serão definidos pelos participantes ao longo do mês de Outubro, 
considerando os objectivos de análise definidos e os resultados dos inquéritos individuais 
realizados pelo projecto BASE. Os resultados da reflexão e análise serão transformados em 
objectos gráficos, durante e após a residência.

FASE 4 | TRANSFORMAÇÃO DOS RESULTADOS EM OBJECTO ARTÍSTICO

Novembro 2013 a Janeiro 2014
Tratamento gráfico dos resultados da análise acerca da experiência do 
Centro de Convergência, resultando numa publicação que seja em si 
mesma um objecto artístico. 

Coordenação: Sara Serrão | Design: Mateja Perosa | Conteúdos: colectivo 
do Centro de Convergência | Ilustrações: Sara Serrão, Isabel Silva, Mateja 
Perosa, com o contributo de Lua e Maia Vizinho | Compilação da 
informação científica: Lucie Rousset | Edição: GAIA

Apresentação dos resultados aos grupos-alvo do projecto: colaborador@s do Centro de 
Convergência, habitantes da Aldeia das Amoreiras, parceiros locais, parceiros nacionais 
dentro da rede da Transição, grupos de investigação com projectos sobre o Centro de 
Convergência.

FASE 5 | AVALIAÇÃO

Fevereiro 2014
Avaliação participada do processo e resultados da “Sistematização da experiência do Centro 
de Convergência”, junto dos diferentes grupos-alvo.
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Nota curricular da coordenadora

Sara Serrão

Nascida em Lisboa em 1981, Sara Serrão estabeleceu-se no concelho de 
Odemira em 2005 onde co-fundou o projecto Centro de Convergência/ 
GAIA Alentejo na Aldeia das Amoreiras. Aqui coordenou diversas 
iniciativas de arte comunitária, nomeadamente o projecto BD a Fresco 
(2009) que resultou nos paineis de pintura a fresco dos lavadouros da 
Aldeia das Amoreiras e na publicação “Os Frescos da Aldeia das 
Amoreiras”; a Fase 1 do projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável (2010) 
com facilitação artística das sessões de participação comunitária. 

Actualmente coordena o projecto “Sistematização da experiência do Centro de 
Convergência”, representando simultaneamente a Aldeia das Amoreiras enquanto caso de 
estudo do projecto de investigação BASE - Bottom-up climate adaptation strategies towards a  
sustainable Europe (www.base-adaptation.eu). Sara Serrão está comprometida com as 
iniciativas de Transição da Aldeia das Amoreiras e de São Luís, ambas no concelho de 
Odemira. 

Licenciada em Conservação e Restauro pela FCT/UNL, Sara Serrão é autora publicada de 
banda-desenhada com as obras “Mel para a Senhora do Labirinto” (edição 100LUZ, 2012) e 
“Os Frescos da Aldeia das Amoreiras” (edição GAIA, 2008), tendo os seus trabalhos sido 
expostos no Museu da Cidade (Woundscapes, 2012), Festival Internacional de Banda 
Desenhada de Beja (2009), Centro Cultural Emmerico Nunes (2008) e premiados pelos 
festivais de banda-desenhada da Amadora e de Odemira.

Enquanto artista multidisciplinar, Sara Serrão participou em projectos de dança (“Ninguém 
Sabia Contar Aquela História” de Sara Anjo apresentado na Blackbox CCB em 2011; 
“Caruma” [enquanto voluntária] de Madalena Vitorino apresentado na Culturgest em 2007; 
“O Som Amarelo” de Wassily Kandinsky apresentado no Pequeno Auditório CCB em 2003) e 
de marionetes (intérprete do Teatro Lanterna Mágica até 2003). 

Vive actualmente no Castelão, freguesia de São Luís, concelho de Odemira.

http://www.base-adaptation.eu/

